Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2016
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31. 10. 2016
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec
Omluveni:
--Přizváni:
Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé
________________
starosta

V Týnci nad Sázavou dne 31. 10. 2016

________________
místostarosta

Schůze rady byla zahájena v 16:00 hodin v zasedací místnosti rady.
A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program
jednání.
B) Nová usnesení
18/1
Žádost o odpis pohledávek za odpad ve výši 1.400 Kč za rok 2016 za děti, které přechází
do pěstounské péče. Děti budou přihlášeny trvale do jiného města, kde za ně poplatek za odpady
2017 bude platit jejich pěstoun.
Schváleno 5 - 0 - 0
18/2

Žádost o odpis pohledávky ve výši 1.159 Kč (909 Kč - poplatek odpady a 250 Kč - poplatek
z prodlení) dlužníka M. Ch. Dědické řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/3

Žádost o odpis pohledávky ve výši 5.950 Kč (4.200 Kč - poplatek odpady a 1.750 Kč - poplatek
z prodlení) dlužníka J. S. Dědické řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/4

Přidělení bytu A134 na Kněžině 40, Brodce, pro M.K. Přidělení bytu doporučuje Rytmus Střední
Čechy o.p.s. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2016, doba neurčitá, nájemné
38 Kč/m2/měsíc.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/5

Žádost OBELISK s.r.o., se sídlem Praha, o umístění reklamy o velikosti 2m2 na pozemku parc.
č. 3813/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s umístěním nové reklamy nesouhlasí. Reklamu je
možné umístit do stávajícího stojanu v sousedství.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/6

Žádost Lynax s.r.o., se sídlem Praha 6, o souhlas se stavebními úpravami a změnou užívání
na kanceláře vývojové konstrukce a dílnu objektu čp. 24 Brodce. Rada s úpravami a změnou
užívání souhlasí. V objektu bude možné provádět činnosti vhodné do oblasti s trvalým bydlením.
S užíváním stavby nebudou zvýšené emise, imise, hluk proti současnému stavu. Bude zajištěno
parkování na vlastním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 18/1 až 6 zajistí Marie Ondřichová

18/7

Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Týnce nad Sázavou č. 2/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Bude doplněno osvobození pro stavby v zahrádkářských koloniích. Vyhláška
bude projednána na zastupitelstvu v 12/2016. Rada doporučuje její schválení.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 18/7 zajistí Ing. Miloš Albl

18/8

VI. rozpočtové opatření rady města pro rok 2016
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 18/8 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/9

Návrh dodatku č. 22 k pojistné smlouvě č. 7720130651 s Kooperativa pojišťovna, a.s.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/10

Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 3.911 Kč na zhotovení výstavy v Peceradech
pro osadní výbor.
Schváleno 5 - 0 - 0
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18/11

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy“. Rada bere
na vědomí informaci o odstoupení firmy Pontex, spol. s r.o. a rozhoduje o přidělení zakázky další
společnosti v pořadí: Top Con Servis s.r.o. IČO: 45274983. Nabídková cena bez DPH je 478.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/12

Návrh Dodatku č. 3 k Servisní smlouvě - programového vybavení CODEXIS (legislativní systém).
Dodatek prodlužuje smlouvu o 3 roky, sjednocuje termín licence na modul Liberis. Cena se nemění
- roční platba 15.000 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 18/9 až 12 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o řešení lokality ZT11 v územním plánu.
- Projekt Zdravé město - diskuze o způsobu nominace osob do pracovních skupin a komise
pro MA21.
- Informace o žádost o dotaci na rok 2017 pro Posázaví o.p.s. Podklady budou doplněny o seznam
projektů v Týnci, na kterých se Posázaví podílelo. Bude projednáno v zastupitelstvu.
- Informace o stavbě Sesuv Chrást - na stavbě bylo třeba řešit práce nad rámec výkazu výměr - bylo
třeba odtěžit větší množství bahna (dostat se na únosný podklad) a za vytěžený materiál navozit
kamenivo. Zpracovává se změnový list a výkaz výměr. Bude projednán dodatek ke smlouvě.
- Dotazy k vyhlášce o nočním klidu (oslava narozenin).
- Informace o stavbě Střed města.
- Dálnice D3 - informace o schůzce s projektantem. Řešil se návrh přivaděče a způsob projednání
územního rozhodnutí. Nyní se zpracovává finální verze dokumentace, její dokončení se
předpokládá v 4/2017. Následovat bude projednání územního rozhodnutí se stavebním úřadem
(MěÚ Benešov).
Konec jednání v 19:15

Termíny jednání v roce 2016:
rada: 14.11., 28.11., 19.12.
zastupitelstvo: 12.12.
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